
 1 

 „...ha valaki közületek első akar lenni,  

legyen mindenkinek a szolgája.” 

(Mk 10,44)  

 

 

 

2021/01/25/1. számú 

Rektori Utasítás 

a 2020/2021. tanév tavaszi félévének rendjéről 

a Gál Ferenc Egyetemen 

 
 

A koronavírus veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 

szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet  14. § (1) bekezdése alapján a felsőoktatási 

intézményekben az oktatás digitális oktatás keretei között folytatható.  

1) A Kormányrendeletnek megfelelve, a 2020/09/07/1. számú, a 2020/2021. tanév indításának 

rendjéről hozott Rektori Utasítás foglaltak továbbra is, visszavonásig tartóan hatályban 

maradnak, ami megfelel annak 1) pontjában is foglaltaknak.  

2) Tehát továbbra sem változik a távolléti (digitális) oktatás 2020 márciusában bevezetett 

rendje: a Gál Ferenc Egyetemen távolléti (digitális) oktatásban valósul meg a 

2020/2021. tanév tavaszi féléve is.  

3) A GFE hallgatóinak, oktatóinak és munkatársainak továbbra is a 2020/09/07/1. számú 

Rektori Utasításban foglaltak szerint kell részt venniük az oktatásban, illetve a 

munkavégzésben. 

4) A fentiekkel összefüggésben hatályban maradnak a távolléti oktatás és munkavégzés 

kapcsán 2020.09.01-től kezdődően hozott más Rektori Utasítások és egyéb rendelkezések 

is, beleértve a könyvtár, a kollégiumok használatának rendjét, a hivatali szolgáltatásokat, a 

hallgatókkal való rendszeres kapcsolattartás érdekében a mentoroktatók és mentorhallgatók 

tevékenységét, az oktatók és a tanulmányi előadók online fogadóóráit is. 

5) A Dékán feladata és felelőssége, hogy a Kar tevékenysége továbbra is eredményesen 

valósuljon meg, követve abban az ITM ágazati ajánlásában és a GFE belső utasításában 

foglaltakat. 

Kérem a Gál Ferenc Egyetem minden polgárától a jelen Rektori Utasítás betartását, és kérem 

azok betartatását a Dékánoktól és a Rektori Kabinet tagjaitól.  

A tavaszi félév a felvételik, a záróvizsgák és a diplomák átadásának időszaka. A Gál Ferenc 

Egyetem eddig kiválóan teljesített a távolléti, digitális oktatás tavaly márciustól kényszerűen 

tartó időszakában. További kiemelt feladatunk a digitális oktatás módszertanának, 

gyakorlatának fejlesztése, a minél több online tanórának lehetőleg valós idejű megtartása és 

ezek digitális rögzítése, a tudományos aktivitás növelése, a hallgatói és oktatói közösségeknek 

a virtuális térben való erősítése, amik kizárólag a kialakult összefogásra épülhetnek. Óvjuk és 

növeljük összefogásunk eredményeit, kérjük arra együtt Isten áldását!  

Bízzunk a mielőbbi személyes találkozásokban, vigyázzunk egészségünkre, készüljünk a 

jövőnkre! 

 

Szeged, 2021. január 25. 

 

 

Dr. Kozma Gábor s. k. 

rektor 
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